
فمن كان عنده سؤال يرفع إصبعه؛ حىت ينتقل إىل الشخص الثاين الذي يليه، وهكذا دواليك؛ واألمينون  الشيخ :
  فاألمينون؛ هكذا القاعدة الشرعية.

  لو على الوجه املختصر منها؛ فنقول:واآلن نفتتح اجللسة خبطبة احلاجة، و 
 ِه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِه َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللاحلَْْمَد لِل ُه َفَال ِإنَئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه الل

، َوَأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. ُمِضل َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 
  أّما بَعُد:

ٍد َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَسلم،   َر اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَم َر الَكالِم َكَالُم اِهللا، َوَخيـْ َوَشر اْألُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها، وَُكل فَِإن َخيـْ
األسئلة:  ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكل ِبْدَعٍة َضَالَلٌة، وَُكل َضَالَلٍة ِيف الناِر. وقبل إصغائي لألسئلة، أرجو أمرين اثنني يف هذه

ولعله -د ال تقع والشيء الثاين األمر األول: أن تكون أسئلة واقعية من صميم احلياة، وال تكون نظرية قد تقع وق
: أن يسأل كل فرٍد منكم عما يهمه هو، وليس عما يهم غريه؛ ألن املبدأ اإلسالمي يقول: اِبدأ بنفسك؛ - األخري

  مث مبن تعول. واآلن من عنده سؤال من هنا؟ تفضل.
  ؟ " اهللا كان وَال َمكان "ما احلكُم الشرعي مبن يقول:  السائل :

اجلواب: مثل هذا النفي يرد كثريًا على ألسنة املتكلمني من علماء الكالِم نفًيا أو إثباتًا؛ فنفي املكان   يخ :الش
كإثباا، واألمثلة يف مثلها كثرية. واجلواب الصحيح: أنه ال   -عز وجل - كإثباتِه، كذلك نفي اجلهة بالنسبة هللا 

ثبت هلذه األلفاظ أو نافيها. جيوز إنكار شيء من هذه األلفاظ أو إثباا 
ُ
إال بعد أن نتبني املعىن الذي يقصدة امل

فنعود بعد هذه التوطئة، وبعد هذه املقدمة الوجيزة إىل اإلجابة عن السؤال مباشرة؛ فنقول، بناًء على هذه املقدمة 
هو األول، وهو أزيل أبدي  - إمنا يعين حتقيق أن اهللا عز وجل  " كان اهللا وال مكان "نقول: إن كان الذي يقول: 

.فقوله عليه ( َكاَن اُهللا َوَال َشْيَء َمَعُه؛ ثُم َخَلَق اُهللا اْلَعْرَش )ال أول له، وأنه كما جاء يف احلديث الصحيح: 
كان إمنا ُوِجَد ؛ أي: ِمن املخلوقات . ومما ال شك فيه أن امل( َكاَن اُهللا َوَال َشْيَء َمَعُه )السالم يف هذا احلديث: 

(( ِإنَما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن ؛ كما قال يف القرآن الكرمي:  (( ُكْن فـََيُكوُن ))بالكوِن؛ أي: بقوله تبارك وتعاىل: 
ن . فإذا كان اهللا وال شيء معه؛ مث قال للعرش: كن؛ فكان؛ فإذن كان اهللا وال مكان؛ أليـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن ))

املكان مشتٌق من الكون. أما إن كان الذي ينفي هذا املعىن للمكان يعين به ما يُعارض الشرع يف تومهه من بعض 
ا تعين إثبات املكان هللا  ا وداللتها أصوص الشرعية املقطوع ثبوالن- وجل وقد عرفنا أن املكان كان بعد أن  -عز

ني؛ لكن ملا جاءت بعض النصوص املقطوع ثبوا، واملقطوع داللتها، وكل هذه مل يكن، وأن اهللا غين عن العامل
األدلة تدور حول إثبات العلو للعلي الغفار؛ فحينئٍذ قد يتوهم بعض الناس أننا إذا قلنا مبا دلت عليه هذه 



أي: بعض الناس يتومهون من إثبات  النصوص القاطعة ثبوتًا وداللًة أننا أثبتنا هللا املكان. وبناًء على هذا التوهم؛
عز -على املخلوقات كلها، يتومهون من هذا اإلثبات أن ذلك يستلزم جعل اهللا  -عز وجل -صفة العلو هللا 

 ا اإلثبات السابق؛ " كان اهللا وال مكان "يف مكان. إذن هم يقولون:  - وجلهنا نقول: النفي باطٌل، أم .
ىن األول: معىن اإلثبات، ومعىن النفي؛ ألن معىن النفي ينفي دالالت قاطعة، ومعىن فصحيٌح، وشتان بني املع

كان وال شيء معه، فلما خلق اخللق ُوِجَد   - عز وجل - اإلثبات للمكان يثبُت دالالت قاطعة؛ هي: أن اهللا 
يف  - عز وجل - يلزم ُمطلًقا أن يكون اهللا غين عن املكان، وغين عن الزمان، وال  -عز وجل - مكان؛ ولكن اهللا 

صفة العلو اليت نشهد ا يف كل سجود نسجده؛ فنقول  -عز وجل - مكان؛ حينما يُثِبُت أهل السنة مجيعهم هللا 
.إذن ثبت ذا البيان، وذا اجلواب عن ذاك السؤال: أنه ال جيوز نفي أو إثبات " سبحان ريب األعلى "فيه: 

فٍظ مل يرد عن اهللا ورسوله؛ وإمنا هو اصطالٌح بني الناس، ففي احلالة هذه ننظر إىل مقصد املتكلم؛ فإن  معًىن لل
كان مقصده يوافق الشريعة؛ قلنا: هللا مكان ذا املعىن. وإن كان يعين ما خيالف الشريعة؛ قلنا: ال، ليس هللا مكان 

سبة للجهة اليت قد تُنَسب أو قد تُنَفى، تُنَسب هللا، أو قد تُنَفى ذا املعىن. كذلك يُقال: بالنسبة للجهة، بالن
عنه، كذلك نقول نفس الكالم؛ نقول للذي يقول: إن اهللا ليس فيه جهة، ماذا تعين ذا النفي؟ أتعين معارضة 

(( َأَأِمْنُتْم ؟  ُة َوالروُح ِإلَْيِه ))(( تـَْعُرُج اْلَمَالِئكَ ؟  (( الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى )): -تبارك وتعاىل-قول اهللا 
؟ والنصوص قاطعة يف هذا أيًضا. (( ِاْرَحُمْوا َمْن ِفي اَألْرِض يـَْرَحُمُكْم َمْن ِفي السَماِء ))؟  َمْن ِفي السَماِء ))

حينما تنفي  إن كان اجلواب: نعم، أنا أعين نفي الدالالت اليت دلت عليها هذه النصوص؛ نقول له: أنت مبطلٌ 
  اجلهة باملعىن الذي أثبته الشرع يف اآليات ويف األحاديث.

أنه يعين: أن اهللا ليس يف كل مكان خملوق، كما يقول  "إن هللا جهة"وإن كان يعين بذلك حينما يقول قائٌل ما: 
؛ هذا الكالم  كل مكان""اهللا موجود يفالقائلون بوحدة الوجود من غالة الصوفية واملعتزلة وأمثاهلم؛ يقولون: 

أفهمنا بنصوص قاطعة من أدلة الكتاب والسنة أن له صفة العلو. فإذا  -عز وجل - باطل؛ ألن اهللا  -حينئذٍ - 
أثبتنا صفة العلو، ومسوا هذه الصفة بأا جهة هللا؛ قلنا: ال بأس؛ لكن من نفى أن هللا هذه الصفة ففيه كل البأس. 

وهذا ترونه يف - سواء فيما يتعلق باملكان إثباتًا ونفًيا، أو ما يتعلق باجلهة إثباتًا ونفًيا، أو ما يتعلق  ولكننا مع ذلك
وهي: إثبات احلد هللا تعاىل أو نفيه؛ كل هذه األلفاظ الثالثة من  -أيًضا- بعض كتب علم الكالم إثباتًا ونفًيا 

مبعىن اإلثبات، وال مبعىن النفي. حنن ال نستعمله؛ ألن ذلك مل يرد يف املكان واجلهة واحلد ال نستعمله إطالقًا ال 
الكتاب وال يف السنة؛ إال أننا نتحفُظ مع الناس الذين قد يستعملون لفظًا من هذه األلفاظ الثالثة، ال نسارع يف 

 ريعة؛ قلنا: أصبت يف املعىن، وأخطأت يف اإلنكار عليه ابتداًء؛ وإمنا نسأله: ماذا تعين؟ فإْن عَىن معًىن أثبتته الش



: -وهي األخطر-اللفظ. وإن قصد مبعىن ذلك اللفظ معًىن خيالف الشرع؛ نقول له: أخطأت مرتني: املرة األوىل 
عز -أنك عنيت ذا اللفظ معًىن أثبته الشرع فنفيته. والشيء الثاين: أنك ابتدعت لفظًا استعملته يف نفيه عن اهللا 

 وذلك يستلزِم نفي ما أثبته يف الكتاب ويف السنة. - وجل  
  هذا جواب ذاك السؤال، ولعله واضح إن شاء اهللا.

  يف شيء يف صلب املوضوع يعين.  السائل :
  تفضل. الشيخ :
ويوردون كلمة يف معىن ذلك ينسبوا  " إن اهللا كان وال مكان، وهو اآلن على ما عليه كان "يقولون:  السائل :

  .- رضي اهللا عنه- أيب بكر الصديق  إىل
" كان اهللا وال شيء معه، : - وهذا الكالم صويف نعرفه قدميًا- جواب هذا السؤال متاًما كما سبق إذا قالوا  الشيخ :

إن كانوا يعنون أنه اآلن على ما عليه كان غين عن املكان الكوّين املخلوق؛ نقول  وهو اآلن على ما عليه كان "
ليس له صفة العلو  - عز وجل - أما إن كانوا يعنون ذه العبارة، وهو الذي يقصده هؤالء: أن اهللا  هلم: أصبتم.

. فإذا أرادوا نفي هذا االستواء (( ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش ))على العرش؛ حيث جاءت يف القرآن الكرمي بلفظ: 
املرة األوىل: أنكم قصدمت معًىن خيالف الشريعة. واملعىن  الذي جاء التصريح به يف القرآن؛ نقول: أبطلتم مرتني:

( َكاَن اهللاُ الثاين: أنكم أحلقتم باحلديث مجلة، ال أصل هلا؛ ألن احلديث الذي ذكرناه آنًفا يف صحيح البخاري: 
ا، احلديث إىل هنا؛ مث هم زادوا عليه زيادة بَوَال َشْيَء َمَعُه ) اطلة سنًدا ومعًىن. أما . انتهى، نقطة فاصلة قوية جد

زيادة باطلٌة سنًدا  ( وهو اآلن على ما عليه كان )سنًدا؛ فألا ال وجود هلا يف شيء من كتب احلديث إطالقًا، 
  معًىن باملعىن السليب. غريه. - أيًضا-وباطلٌة 
  تفضل. الشيخ :
  ما احلكم الشرعّي يف دخول جملس األمة؟ السائل :
  جملس األمة! الشيخ :
  النواب، جملس النواب. السائل :
آه! أنا فاهم؛ لكن لو ثبت على االسم األول لعملنا حماضرة عليه! هذا ليس جملس األمة، هذا برملان،  الشيخ :

هذا جملس األمم الال إسالمية؛ ألنه يف األمة اليت هي أوًال: مسلمة، وهي ثانًيا: حتكم مبا أنزل اهللا؛ فليس فيها 
س ُيسمى مبجلس األمة؛ ألن هذه التسمية تتناسب مع النظام الغريب الكافر؛ ولكن هذه التسمَية ال تتماشى جمل

نَـُهْم ))أبًدا مع النظام املسلم الذي يقول:  .قد (( َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر )). واآلية األخرى:   (( َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ



جمل 
ُ
يف اآلية  - عز وجل - على بعض الناس، فال بد لنا من تفصيٍل حوله؛ حينما قال ربنا َخيفى هذا الكالم امل

؛ مث ملا أخرب عن النظام اإلسالمي يف األمة اإلسالمية باآلية  (( َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر ))األوىل آمرًا لنبيه؛ بقوله: 
ا باملعىن الكامل   نَـُهْم ))(( َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيْـ الثانية؛ فقال: 

ً
بداهًة يعرف كل مسلم؛ حىت لو مل يكن عامل

الصحيح، وحسبه أن يكون طالب علم، وأُوِيتَ شيًئا من الوِعِي، والثقافة اإلسالمية؛ فإنه سيشارك العلماء يف أن 
تعين اآلية كل فرٍد من أفراد  وشاورُهم؛ الضمري يف كل من اآلية، ال (ُهم)يفهم من كل من اآليتني أن أمُرُهم 

؛ أي: الربملان؛ فهو يعين كل فرٍد من أفراد املسلمني ال فرق عندهم بني صاٍحل -املزعوم-املسلمني. أما جملس األمة 
معروفة؛ ولكنها مدنية وليس هلا صلة باألحكام الشرعية  - يعين- وطاحل، وبني عامل وجاهل، نعم هم هلم شروط 

فنا هذه احلقيقة؛ وهي أن احلكم اإلسالمّي ال يُنشيء جملًسا جيمع كل أفراد األمة دون تفريٍق بني مطلًقا. فإذا عر 
العامل واجلاهل، والصاحل والطاحل؛ حينذاك عرفنا: أوًال: أن التسمَية غري شرعية، وباألوىل معناها غري شرعّي. وثانًيا: 

ذا الس ليس شرعًيا؛ ألنه كما قيل: هل يستقيم الظل والعوُد فِهَم السائل اجلواب: أن الدخول يف مثل ه
أعوج؟! إذا كان اسم هذا الس غري إسالمي؛ فمسماه يا تُرى ماذا سيكون؟! سيكون كما ُنسمي اليوم الرقص 

نسمي اخلمر قدميًا: بالنبيذ، واخلالعة: بالفنون اجلميلة، وُنسمي الربا احملرم بنص الكتاب والسنة: بالفائدة، و 
. ( ُيَسمونـََها بِغَْيِر اْسِمَها )وحديثًا: باملشروبات الروحية. وهذه كما جاء يف احلديث الصحيح بالنسبة للخمر: 

  أظن أنين أعطيت جوابك متاًما. غيـره.
  تفضل. الشيخ :
  يت تعرِفوا؟ما حكم التعامل مع البنك اإلسالمي بالطريقة ال السائل :
فهل أنا أعرف  " مثل ما تعرف "ال جيوز مثل هذا السؤال املطلق واإلجابة عليه، وخباصة أنك قلت:  الشيخ :

دخائل البنك اإلسالمي بتفاصيلها؟ ال! فإذن الصواب أن ُحتدد السؤال، ما هي املعاملة اليت أنت تسأل عنها، 
 ى بالبنك اإلسالمي، أو مسّمًى بالبنك الربيطاين، ما مهم األمساء، املهم سواء كانت هلا عالقة بالبنك اْلُمسم

  املسميات؛ فإذن ما هي املعاملة اليت أنت تسأل عنها.
أقصد إذا أراد شخص أن يأخذ قرض من البنك اإلسالمي ليقوم ببناء بيت، يقوم البنك بشراء املواد  السائل :

  سمونه رًحبا، هذا الذي أقصد.على أن ُيسددها الشخص مببلغ يزيد، وي
جوايب. وهو أن هذه املعاملة ال ينفرِد ا  - بالتايل- ايه! نعم، بعد أن أوضحت سؤالك؛ فسيتضح لك  الشيخ :

بنك ُيسمى بالبنك اإلسالمّي؛ حىت البنوك اليت ال تتسمى ذا االسم؛ بل قد تتربأ منه، قد تتعامل بنفس هذه 
ت تصُدر من البنك اإلسالمّي أو غريه فهي معاملة ربوية، ال جيوز؛ ألم: أوًال: يسموا بغري املعاملة، فسواًء كان



امسها: قرًضا حسًنا؛ ليس هذا بالقرض احلسن. القرض احلسن أن يشرتي لك بضاعة الدار بعشرة آالف ديناٍر 
ركم ا؛ لكنها حقيقة شرعية، وهي حقيقٌة ، ويأخذها منك عشرة آالف دينار. وهنا حقيقة البد أن أُذك -مثالً - 

ا؛ إال أن أكثر الناس ال يعلمون. الذي يُقِرض املسلم عشرة آالف دينار قرًضا حسًنا حقيقًة،  رائعٌة مجيلٌة جد
هو يستلم  - وهنا النكتة، وأرجو أن تنتبهوا هلا- ويستِلم منه هذا القرض احلسن بعد حلول األَجل؛ هو يف احلقيقة 

عشرة آالف زائد مخسة آالف؛ لكن اخلمسة آالف هذه مضمونة، مضمونة عند رب العاملني ما يف البنك. 
. فأنت إذا أقرَضت ( قرض درهمين مثل صدقة درهم )وتوضيح هذا الكالم أنه جاء يف األحاديث الصحيحة: 

هذا الذي أقرضك عشرة آالف  مسلم مائيت دينار؛ كأمنا أخرجت من جيبك صدقة لوجه اهللا مائة دينار. فإذن
هللا، وسلمتها له؛ ُسجل له عند اهللا مخسة آالف قرض حسن فعًال؛ يعين أجر هذا القرض احلسن، هذا الناس عنه 

أوقف  -أظن - اآلن غافلون كل الغفلة، والربح احلقيقي هذا هو الربح. لعلكم تعرفون قصة ذلك الصحايب الذي 
  .( رَِبَح اْلبَـْيُع، رَِبَح اْلبَـْيُع )السالم: حديقة له؛ وقال له الرسول عليه 

  َبريَُحاء. السائل :
؟ ألنه أوقفه هللا بدون قرش؛ هذا هو الربح احلقيقي. ( رَِبَح اْلبَـْيُع )َبريَُحاء؛ أي: احلديقة. ليش قال له:  الشيخ :

كنه أوًال: خيسر بارتكابه احملرمات، وثانًيا: فالتاجر املسلم اليوم صحيح يربح أمواًال طائلًة من الناحية املادية؛ ل
خيسر خبسارته األجور اليت كانت ستتضاعف له فيما لو أقرض املسلمني قرًضا حسًنا. لو جاء شار يريد أن 

مثًال عشرة آالف نقًدا؛ ولكن بالتقسيط عشرة آالف زائد مخسمائة ألف، على  - فمن هو-يشرتي سيارة 
فلو أنه باعها عشرة آالف بالتقسيط؛ ماذا ربح هذا الرجل عند اهللا؟ مخسة آالف. حسب ما يتفقوا على ذلك؛ 

ا هو الرْبح احلقيقّي ا قد، ما َخِسَر، َرِبَح؛ لكن َرِبَح رًحبا عظيًما جدَربَح الن ، رعيبَح الشلذي باإلضافة هو رِبَح الر
ُرَحاء؛ حيث قال عل . إذن ( رَِبَح اْلبَـْيُع، رَِبَح اْلبَـْيُع )يه السالم ملن تصدق به: جاءت اإلشارة إليه يف حديث: بـَيـْ

  ال جيوز التعامل مع البنك اإلسالمي يف هذه الصورة.
  عن نفس املوضوع. السائل :
  نفس املوضوع؟  الشيخ :
  نعم. السائل :
  تفضل. الشيخ :
لو أنه اشرتى هذه املواد وأصبحت ملكا ، - نفس احلالة املذكورة - يعين -استلم - يعين-لو أن البنك  السائل :

  له، مث أخذ يبيعها بأرباح هل هذا خيرجه من كونه حرام؟ يعين امتلكها، وأصبحت له.



" أو  " دوبذي، دوبذي "وعبارة أخرى:  " مكانك راوح! "بالتعبري العسكري يف بعض الدول العربية:  الشيخ :
: بثمانية - مثالً - التوضيحّي. لو هذا البنك اشرتى هذه البضاعة قلنا  ؛ ألنه سيأتيك اآلن السؤالدورة ولفتة "

  آالف، لو جاءه شخص، وقال له: بعين هذه البضاعة كاش نقًدا، يبيعها بأقل ما عشرة اآلف أم ال؟ يبيعها.
  بأكثر طبًعا، إذا امتلكها يريد يبيعها بأكثر. السائل :
  ويريد أن يبيعها بعشرة آالف على الطريقة اليت ذكرا أنت. ما أجبتين! هو اشرتها بثمانية آالف، الشيخ :
  بعد أن امتلكها. السائل :
  امتلكها. نعم، هذه هي الطريقة اليت أنت ذكرا عنه. يريد يبيعها بالدين، بالتقسيط. الشيخ :
  ال، أنا ال أقصد بالتقسيط، يدفع عادي يعين. السائل :
  سؤال ما وارد! التجار يشتغلون ذا، ال ينفرد البنك ذه املعاملة. ال، هذا كالم خطأ، هذا الشيخ :
  أنا هذا الذي قصدته يعين، لو أنه انفرد ذه املعاملة اليت ذكرت لك. السائل :
يا أخي! اهللا يرضى عليك، هذا السؤال ما يف داعي له؛ يعين: أي تاجر يشرتي بضاعة ويبيعها بكاش  الشيخ :

له أن يبيع مبا يشاء؛ لكن املشكلة أنه إذا جاءه إنسان ما يف معه فلوس يريد أن يشرتيها بالتقِسيط، بسعر معني، ف
  يأخذ منه زيادة وإال ال؟

  يأخذ! السائل :
  طيب، فإذن السؤال الذي عم تسأل عنه غري  الشيخ :
  . ...غري  السائل :
  غري ذي موضوع، ايه. نعم. الشيخ :
  !تفضل يا أستاذ الشيخ :
  يف نفس املوضوع. السائل :
  ال، يكفي هذا، حىت نرى عند ماذا اإلخوان أسئلة. الشيخ :
قضية التوفري تبع موظفني الوكالة، يوضع هلم توفري؛ يعين رغم أنوفهم، ويأخذون فوائد عليه من البنوك  السائل :

  األجنبية، فما حكم هذه الفائدة، أخذها؟
استعملوا كلمة: الربا ألن  "الفائدة ": ال تستعملوا كلمة: -آنًفا- كر ما قلُت ايه! بقى! أنا أرجو أن تتذ  الشيخ :

" تطغى على احلرمة اليت املفروض أن تكون مستقرة يف قلوب املسلمني؛ هذه امسها:  "الفائدة"استعمالكم لكملة: 
األلفاظ الشرعية، ودعوا األلفاظ ؛ ولذلك كونوا: أيقاظًا، وال تكونوا نياًما، استعملوا " دهان "امسها:  بردغة! "



يف  -عز وجل -الكفرية. كلمة: فائدة ترمجة عن كلمة أجنبية، ما مها ما عندهم شيء امسه: حرام! ولذلك قال اهللا 
َحرَم اللُه َوَرُسولُُه َوَال َيِديُنوَن  (( قَاتُِلوا الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوَال ُيَحرُموَن َماالقرآن الكرمي: 

 -عز وجل -. الشاهد: قوله   ِديَن اْلَحق ِمَن الِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب َحتى يـُْعطُوا اْلِجْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ))
ل الكتاب يقول رب العاملني عن أهل الكتاب فضًال عن من ال كتاب هلم؛ كالشيوعيني، والدهريني وأمثاهلم، أه

؛ ولذلك فهم ال يوجد عندهم شيء امسه: ربا؛ لكن: فائدة! فتأثر (( َوَال ُيَحرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسولُُه ))عنهم: 
املسلمون باستعماالت الغربيني بألفاظهم ومعانيهم وطغت معامالم عليهم؛ فاحنرفوا عن دينهم، وأصام ما 

من الذل اْلُمجسد يف فلسطني باليهود. إذن ال تستعملوا لفظة: الفائدة  - مع األسف - اليوم- مني أصاب املسل
هذا املال الذي اقتطعوه   (( َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن ))مكان الربا. واجلواب: 

 با ال جيوز أن تستفيد  من املوظفني رغم أنوفهم، مثبا؛ فلك رأس املال، وهذا الريعيدون هذا املال املقتطع مع الر
يه العلماء والفقهاء باملراِفق العامة؛ يعين يف  ا ُيصرف فيما ُيسم أنت به أو غريك من فرد من أفراد املسلمني؛ وإمن

احل وطاحل، بني مسلم وكافر، واألمثلة يف ذلك  شيء يستفيد منه مجاهري الناس، ال فرق بني غين وفقري، بني ص
ا. إن كان مال قليل  فهو سحب ماء يف مكان حباجة إىل ماء، أو تعبيد طريق وِعر لبعض  -مثالً - كثرية جد

الناس خاصة العجزة، و و وإىل آخره. هكذا سبيل املال احلرام، إذا أراد املسلم أن يتخلص منه، فليس له أن 
  بقرش واحد؛ وإمنا يصرفه يف املرافق العامة. تفضل.يستفيد منه، وال 

  نعلم من األدلة أن األئمة من قريش. السائل :
  ايه! نعم. الشيخ :
فهل هذا األمر يعين وجوب أن يكون اإلمام قُرشيا، أم جيوز يف حالة عدم توفر القرشي أن يكون اإلمام  السائل :

  غري عريب؛ يعين توفرت فيه شروط اإلمامة.
نعم، سؤالك باألول كان ُحمرًِجا؛ مث استقام على الطريقة بعد أن قيدته؛ اجلواب: كما جاء يف السؤال  الشيخ :

متاًما؛ لكن مع شيء من التوضيح أو التأكيد أو الدندنة حول هذا الشرط الذي تواتر وروده عن النيب صلى اهللا 
. فيجب على املسلمني أن يكون هذا الشرط ماثًال ئِمُة ِمْن قـَُرْيٍش )( األَ عليه وعلى آله وسلم؛ أال وهو قوله: 

دائًما بني أعينهم، وال جيوز هلم أن جيعلوه وراءهم ظهريا، كما هو شأن بعض املذاهب، وخباصة منها بعض الفرق 
ضية؛ حيث ينكرون هذا الشرط اإلسالمية اليت خالفت السنة احملمدية يف عشرات املسائل؛ كاخلوارج مثًال، واإلبا

  أن يكون متحقًقا يف اخلليفة الذي ينبغي أن ُخيتار إلدارة احلكم اإلسالمّي.
بسبب -تورطوا ونفوا  - واحلمد هللا-كما أنه ُوِجد حزٌب من األحزاب اإلسالمية اليوم ممن ينتمون إىل السنة 



فنا هذا، وتأكدنا من ضرورة وجود هذا الشرط أمام أعيننا أن يكون هذا شرطًا ثابًتا. فإذا عر  - جهلهم بالسنة
دائًما؛ حينذاك نقول: كما دلتنا أحكام الشريعة يف غري ما حكٍم؛ مثًال: الصالة صالة الفريضة من قيام؛ فهو ركٌن 

يستطع ال من أركان الصالة، فمن صلى مستطيًعا قاعًدا للفريضة؛ فصالته باطلة. لكنه إذا مل يتمكن، وإذا مل 
.إذن نقول له:   (( َال يَُكلُف اللُه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها ))يُقال له: استطع! ألنه سيقول: ال أستطيع! وربنا يقول: 

( َما َأَمْرُتُكْم ِبَشْىٍء فَْأتُوا ِمْنُه َما افعل ما تستطيع؛ كما قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: 
. فيما يتعلق ( َما اْسَتطَْعُتْم )؛ أي: كله. فيما يتعلق باألوامر فيه حتديد: ُتْم، َوَما نـََهْيُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنُبوُه )اْسَتطَعْ 

بالنواهي ما فيه حتديد، ما هو السر؟ جيب أن تعرفوا السر أو احلكمة. حىت ما تقولوا: هل هناك سر يف اإلسالم 
ال. لكن يف كثري من األحيان ما يُعرب بكلمة السر عن احلكمة. ما احلكمة يف أن النيب صلى أو أسرار؟ اجلواب: 

؟ احلكمة يف ذلك: أن ( فَاْجَتِنُبوُه )، ويف النواهي أطلق وقال: ( َما اْسَتَطْعُتْم )اهللا عليه وسلم قال يف األوامر: 
(( فَْأتُوا ِمْنُه ان وطاقته، وقدرته وطاقته حمدودة؛ ولذلك قال: األوامر حتتاج إىل عمل، والعمل يتعلق بقدرة اإلنس

أن تأيت شيًئا منها، فينبغي أن تفعل؛  - ال مسح اهللا- . أما النواهي فهي بعيدة عنك، فإذا أردت َما اْسَتَطْعُتْم ))
األوامر فما استطعتم منها.  فاهللا عافاك وقال لك: ال تفعل، ال تفعل؛ إذن ال تفعل شيًئا من النواهي إطالقًا؛ أما

( َصل قَاِئًما، فَِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَصل َجاِلًسا، فَِإْن َلْم َتْسَتِطْع إذا عرفنا هذه القاعدة أوًال، واملثال هلا ثانًيا؛ وهو 
ا معروفة يف كتب الفقه: أفـََعَلى َجْنٍب ) اشد؛ فهي كثرية جدوهلا: أن يكون .نعود إىل شروط اخلليفة املسلم الر

ُمسلًما؛ فال جيوز أن يكون غري ُمسلٍم. ثانًيا: أن يكون بالًغا؛ فال جيوز أن يكون وِرَث الوالية من أبيه وراثًة، وهو 
  يف السرير يعين .  -وال ايش تقولون؟ "يف اإلنداء"تقولون أنتم: - ال يزال ميكن 

  آه السائل :
  هاه؟ الشيخ :
  يف الكوفلية السائل :
  كيف؟ الشيخ :
  يف الكوفلية. السائل :
يف الكوفلية. ال، إمنا ُيشرتط أن يكون بالًغا. كذلك عد ما شئت من الشروط. يأيت أخريًا: العامل  الشيخ :

الشجاع املريد إذا عزم يتوكل على اهللا وال يبايل واملثال يف اخلليفة األول: أبو بكر الصديق؛ حينما عزم على أن 
من هذه الشروط: الُقرشية. فإذا وجدت هذه الشروط اليت ذكرناها آنًفا زائد الُقرشية؛ مل جيز أن يُقاتل أهل الردة. 

خنتار شخًصا آخر توفرت الشروط كلها ناقص الُقرشية. ال، هذا القرشي هو أوىل من ذاك. أما قد جند رجلني 



ًدا؛ أحدمها مل يتوفر فيه الُقرشية، واآلخر مل يتوفر فيه كل منهما توفرت فيه شروط اخلالفة إال شرطًا واح  -مثالً - 
العلم؛ ونعين حنن حينما نذكر العلم هو املعرِفة بالكتاب والسنة، وال نعين بالعلم العلم التقليدّي الذي بيسموه 

احلاكم األول ، وهذا يتفقه مبذهب احلنفي، أو الشافعي، واملالكي، احلنبلي. ال، العامل ليس فقط "الفقه"اليوم: 
أي: اخلليفة، أي عامل مسلم يريد أن يُفيت الناس، فال جيوز له أن يُفيت إال مبا قال اهللا، وقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم، وإن كان ليس كذلك فإذا ُسئل يكون حاكًيا. ايش معىن حاكًيا؟ يعين: ُمسجلة! احلاكي بالزمن 

  . تعرفوه هذا؟ فيه لوحة هيك."فونوغراف"، أو فوتوغراف""القدمي، كان فيه صندوق بيسموه: 
  صندوق العجب. السائل :
  نعم. الشيخ :
  صندوق العجب. السائل :
هذا ما تالقطه؟ مثل: املسجلة يعين، مثل الكمبيوتر، ماذا تلقطه يلتقط، ويعيده  -يضحك - صندوق الشيخ :

ا بالكتاب والسنة فهذا ال جيوز أن يُفيت إليك. صواب خطأ، مجيل قبيح؛ ما مهم. أيًضا، هذا الذي ل
ً
يس عامل

الناس إذا ُسئل: هذا جيوز وال ال جيوز؟ حرام وال حالل؟ صحت صالة وال بطلت؟ صح النكاح وال بطل؟ ال ما 
 .جيوز أن يقول شيء؛ إال أن يقول: الشيخ الفالين، املذهب الفالين يقول كذا. فهو حكوايت حيكي فقط ليس إال

فإذا كان مركز احلاكم األول أن يدير شئون الدولة كلها ما شخص جائي يسأل ويفتيه، ميكن يفتيه خيرب ولذلك 
أن رجلني توفرت يف   - إذن-بيته؛ لكنه هذا سيخرب الدولة كلها إذا كان جاِهًال بالكتاب والسنة. فإذا فرضنا 

 ة، واآلخر الفقه يف الكتاب والسنة. آثرنا هذا على كل منهما شروط اخلالفة ناقص واحد. أحدمها ينقصه الُقرشي
ذاك؛ ألن هذا أنفع إلدارة شئون الدولة من ذاك القرشي اجلاهل بالكتاب والسنة. وخباصة، أقول هذا من باب 

عليه  العلم والبيان، وليس لَتبنيِه: إن بعض الفرق الضالة، واألحزاب اليت تأثرت ببعض آرائهم يعللون قول الرسول
أن قبيلة قريش كان هلا منزلة خاصة يف العرب، يف مجيع قبائل  ( األَئِمُة ِمْن قـَُرْيٍش )السالم يف احلديث السابق: 

العرب، يعين كما نقول: أن هذا خليفة على هذه األمة؛ فقريش هي خليفة على القبائل العربية، فكان هلا صولة 
ريد أن حيكمهم إال أن يكون قرشيا. هذا تعليل يقوله بعض الناس؛ مثل: ابن وهلا دولة، فال خيضعون ألي حاكم ي

يف التاريخ، يف مقدمة تارخيه، وغريه؛ لكن هذا التعليل مرفوض، ملاذا؟ ألن هناك أوًال: قوله عليه  - مثالً - خلدون 
ُهْم اثـَْناِن )( َال يـََزاُل َهَذا اْألَْمُر ِفي قـَُرْيٍش َما السالم كما يف صحيح البخاري:  ( َال يـََزاُل َهَذا اْألَْمُر ، بَِقَي ِمنـْ
ُهْم اثـَْناِن ) ؛ ولذلك فالتعليل السابق، وإن كان له وجاهة يف املنطق؛ ولكنه يتعاَرض مع ِفي قـَُرْيٍش َما بَِقَي ِمنـْ

  منطق الشرع.



أحد كبار علماء األزهر يف زمانه؛  وهنا جيب أن نقول: هناك قاعدة موهومة كان رفع أعالمها السوداء الشيخ :
. -رمحه اهللا-رجل له يف نفوسنا قدره ومنزلته؛ وهو: رشيد رضا  - مع األسف-وهو حممد عبده، وتِبَعه يف ذلك 

َم العقل على النقل"نصبوا قاعدة باطلة:  قل؛ ُقدهذا كالم باطل. إذا تعارض العقل مع  "إذا تعارض العقل مع الن
دمي النقل على العقل لسببني اثنني:  أوًال: أنه ليس هناك عقل واحد ُميكن أن يُرجع إليه؛ فعقول النقل؛ وجب تق

الناس ختتلف؛ كاختالف األشجار، واألوراق، واألزهار و و إىل آخره، ليس هناك وحدة جتمعها إطالقًا. فما 
ذلك، بني هذا وهذا إىل آخره؛ ولذلك يكون معقوًال عند زيد يكون غري معقول عند آخر، وناس يتوسطون بني 

جيب تقدمي النقل على العقل؛ ألنه ال مرجع هناك ُيسمى عقل، فإذا اختلفنا رجعنا إليه.  -هلذا السبب األول- 
ا لَُه َلَحاِفظُوَن (( ِإنا َنْحُن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإن : -عز وجل - إياه؛ كما قال  - عز وجل - أما النقل فمحفوٌظ حبفظ اهللا 

ليحفظ بيان هذا احملفوظ من القرآن الكرمي؛ أال وهم: أئمة احلديث؛ فحفظوا لنا  - عز وجل -. مث سخر اهللا ))
(( َوَأنـَْزْلَنا : - عز وجل - سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت تتوىل بيان القرآن الكرمي الذي جاء ذكره يف مثل قوله 

حمفوظة؛  -أيًضا- . هذا البيان هو السنة؛ فالقرآن حمفوظ، والسنة لَْيَك الذْكَر لِتُبَـيَن ِللناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم ))إِ 
م العقُل فالنقل حمفوظ والعقل غري حمفوظ. ولذلك فمن أبطل الباطل أن نقول:  قُل ُقدإذا اختلف العقُل والن "

كالم باطل. والصواب: أنه جيب على كل مسلم أن يقدم النقل على العقل؛ ولكن ليس كل   ؛ هذاعلى النقُل "
ا هو النقل الثابت عن الرسول عليه السالم؛ وإال فلعلكم مجيًعا تشرتكون معي يف أنكم  نقل هو الذي نعنيه؛ وإمن

 الناس مساًعا، وكتابًة، ونشرًا، تعلمون يف أن هناك أحاديث موضوعة، وأحاديث ضعيفة ومنكرة منتشرة بني
وإذاعًة؛ فإذن إمنا نعين بتقدمي النقل على العقِل إمنا هو النقل الصحيح الثابت عن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه 

ا اْألَْمُر ِفي ( َال يـََزاُل َهذَ وعلى آله وسلم. إذا كان األمر كذلك؛ فإذا ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 
ُهْم اثـَْناِن ) بطل التعليل السابق؛ ألنه تعليٌل عقلي. هذا هو السبب األول؛ وهو: النقل خيالف  قـَُرْيٍش َما بَِقَي ِمنـْ

ذلك العقل، وألنه عقٌل لشخص واحد معني. السبب الثاين: استمرار العمل من املسلمني ذا الشرط بضعة 
عثمانية اليت كان مِلُكَها أو لنقل: خليفتها، كان أعجميا تركًيا، كانوا حياولون أن قرون؛ حىت يف عهد الدولة ال

يتمسكوا ذا الشرط، ولو شكلًيا؛ حيث كانوا يضعون جبانب امللك رجًال من أهل قريش، قرشي؛ كأن هذا هو 
ًما؛ لكن حجتنا أوًال: األصل، وهذا نائٌب عنه، حنن ما يهمنا هذه الشكلية بالطبع؛ ألننا حنارب الشكليات متا

مع - استمرار العمل ذا الشرط يف القرن األول والثاين والثالث يف الدولة األموية والعباسية، إىل أن انقرضت 
ا؛ لكن هذا حممد الفاتح العثماين سن هذه السنة  - األسف جاءت دويالت كثرية وكثرية جد الدولة العباسية؛ مث

احلاكم العثماين رجل قرشي؛ ألنه ثابت يف مذهبهم احلنفي: أن األئمة من قريش.  الشكلية؛ أن يكون جبانب هذا



كما - فإذن هذا دليل ثاٍن يُبطل التعليل السابق، الذي يعود أو تكون حصيلته أن هذا حكًما، كان حكًما 
لدعوى، والبد يف اية ُحكًما زمنًيا، أو ُحكًما عصريًا. احلديث واستمرار العمل به يُبطل هذه ا - يقولون اليوم

َر املطاف يف هذا اجلواب أن نُذكر بقوله تعاىل:  (( َوَمْن ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن )) . الشاهد:َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيًرا )) فإن  (( َويـَتِبْع َغيـْ

ادعى فرقة من الفرق اليت خرجت عن السنة، أو فرد من األفرد، أو حزٌب من األحزاب أن هذا احلديث أوًال: غري 
صحيح، أو صحيح ولكنه غري متواتر؛ فالرد عليه من ناحيتني: أوًال: هو تواتر، متواتر كما يشهد بذلك أمري 
املؤمنني يف زمانه يف احلديث: ابن حجر العسقالين. ثانًيا: هو حكٌم شرعي، ليس عقيدة. العقيدة: هناك رأٌي، 

. هناك رأٌي وهو رأٌي باطٌل يُفرُق بني األحكام وبني - وال تشرب بيدك اليسرى ساحمك اهللا-وهو رأٌي باطل. 
وال يشرتط مثل هذا يف احلكم؛ فنقول: هذا حكٌم، وليس العقيدة، ويشرتط يف العقيدة أن يكون احلديث متواترًا، 

ا؛ هذا حكٌم، أن يكون قرشًيا؛ هذا حكٌم، أن يكون ُمسلًما؛ هذا 
ً
عقيدة، ُيشرتط يف احلاكم أن يكون عامل

: - وأخريًا- حكٌم. إىل آخره.إذن يكفينا أن يكون احلديث هنا صحيًحا؛ فكيف بكم وهو صحيح ومتواتر؟! ثانًيا 
(( َوَمْن ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما مل املسلمني؛ فليحذر املخاِلف أن يدخل يف وعيد قوله تعاىل: جرى عليه ع

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصي . يف أحد هناك، فيه ًرا ))تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
  ال؟ ال، هناك. تفضل.سؤ 

  ما حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟ السائل :
حكٌم خمالف للشرع باتفاق املذاهب األربعة وغريهم؛ ألن  - يعين - بال شك-أما استعمال الدف فهو  الشيخ :

آالت املعازف كلها؛ كما جاء الدف من آالت الطرب، ومن املعازف اليت جاء احلديث الصحيح يف النهي عن 
( يف صحيح البخاري، من حديث أيب مالك األشعري قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

وقبله:  . يستحلون احلرير، وقبله اخلمر،لََيُكوَنن في أُمِتي َأقْـَواٌم َيْسَتِحلوَن اْلِحَر َواْلَحرِيَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعاِزَف )
؛ وهو: الفرج الزنا،  يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب، ويصبحون اِحلر )

. إذن؛ الدف من مجلة املعازف احملرمة، ومل يبح الشارع احلكيم استعمال شيء من وقد مسخوا قردة وخنازير )
عرُس، والعيد؛ وليس كل عيد؛ وإمنا عيد الفطر، وعيد املعازف؛ اللهم إال الدف ويف وقتني ال ثالث هلما: ال

األضحى، جيوز استعمال الدِف يف العرس ويف العيدين. هذا أوًال. ثانًيا : الدف للجنس الذي ُيسمى اليوم 
بِاْلَقَوارِيِر ( يَا َأْنَجَشة! رِفْـًقا باجلنس اللطيف، ولعله مشتٌق من تسمية الرسول األلطف؛ وهو قوله عليه السالم: 

؛ ألن القوارير ال تتحمل الضغط والشدة، وحنو ذلك. فهذا اجلنس؛ أي: النساء، القوارير؛ هن اليت أجاز الرسول )



عليه السالم هلن الضرب على الدِف، ويف الزمنني املذكورين آنًفا. أما الرجال؛ فالرجال جيب أن يكون هلم عمٌل 
من األبطال ومن ااهدين يف سبيل اهللا، وأن يتقدموا النساء، وأن ال يتشبهوا ن؛ فإن  آخر؛ وهو أن يكونوا

إذا خرجن للجهاد يف سبيل اهللا؛ كن يف الساق؛ يف آخر حرف اجليش؛ يداوين  - كما تعلمون مجيًعا- النساء 
ويقارعون األبطال من الكفار؛ فإذن الضرب  املرضى ويسقني اجلرحى، وحنو ذلك. أما الرجال فيتقدمون النساء،

بالدف جيوز للجنس الواحد وهو النساء، ويف الزمنني املذكورين آنًفا. فإذا كان الدف فيما ُيسمى اليوم باألناشيد 
نا ُنسمي األشياء : من مصائب هذا العصر أن - والذكرى تنفع املؤمنني- الدينية أو األناشيد اإلسالمية؛ فأنا أُذكر 

فيما أخرب عنه الرسول عليه السالم مما سبقت  - مع األسف الشديد-بغري أمسائها احلقيقية؛ مل يقف األمر 
( لََيُكوَنن ِفي أُمِتي َأقْـَواٌم َيْشَربُوَن اإلشارة إليه آنًفا؛ لكين مل أذكر احلديث كامًال؛ أال وهو قوله عليه السالم: 

 الم قبل أن يقع، وهذا من معجزاته عليه ونـََها بِغَْيِر ِاْسِمَها )اْلَخْمَر ُيَسمسول عليه السنبٌأ عظيم أخرب به الر .
السالم العلمية اليت تزيد املؤمن إميانًا، وجتعل الكافر إذا كان ُخمِلًصا أن يؤمن باهللا ورسوله؛ ألن هذه األخبار الَغْيِبية 

 بطريق وحي السماء. فلم يقف األمر  اىل استحالل اخلمر بتسميتها بغري امسها ال ميكن للبشر أن يعرفوها إال
ا- كثريًا -احلقيقة؛ وإمنا توسع املسلمون اليوم  ة. فأول ما  -وكثريًا جدبتسمية بعض األشياء بغري أمسائها احلقيقي

م هذا االسم والبد؛ لكن كنت أخشى ، مسعت"االشرتاكية اإلسالمية"من هذه األمساء:  - اآلن-خيطر يف بايل 
كنت أخشى أن نرى كتابًا بعنوان: الشيوعية اإلسالمية!    -ولعل هذه اخلشية اآلن زالت بزوال دولة الشيوعية- 

كنت أخشى هذا؛ لكن ما دام ُقِضَي على الشيوعية، فلعل اخلشية زالت؛ وإن كان حمتمل أن تعود الشيوعية 
وانظروا كيف أن االسم له حقيقة، وله تأثري  -عياًذا باهللا!-االشرتاكية اإلسالمية  بطريقة أو بأخرى. الشاهد:

فعًال حينما تقرأ كتابًا مؤلًفا يف االشرتاكية اإلسالمية جتد هناك أحكاًما غري إسالمية؛ وإمنا تأثر الكاتب للكتاب 
؛ قال: -ولعل هذا أصح تعبريًا-شرِع أو ما ال يعلم ببعض األفكار الغربية الشيوعية؛ مث يف حدود ما يعلم من ال

أن هذا احلكم جائز. مثًال: من نظام االشرتاكية: مصادرة رؤوس األموال الضخمة، ومصادرة املرافق العامة؛ مثًال 
  : رجل يف أرضه نضح بئرًا .


